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Foreword / Par l’éditeur
Merhaba Sevgili Okur,
Yeni bir sayıyla yine ellerinizdeyiz.
Kültür çalışmalarının 82. sayıya ulaşan bu önemli koleksiyonu, hiç
kuşkusuz sizlerin katkı, destek ve
eleştirilerinizle oluştu. Kültür üzerine yapılan akademik araştırmaların
yanında son yıllarda önem kazanan
UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamındaki bilimsel çalışmalar, yönetimsel etkinlikler de derginin sayfaları
arasında yer almaya başladı. Yeni
yeni oluşmakta olan bu belleğin de
diğer alanlarla birlikte Millî Folklor’u
önemli başvuru adreslerinden biri
haline getireceğine inanıyoruz.

TARİFSİZ KEDERLER
İÇİNDEYİZ
80. sayıda Türk Halk Edebiyatı’nın
duayeni hocaların hocası Prof. Dr.
Şükrü Elçin’in (1912-2008) ve Halk
Tiyatrosu araştırmalarının görkemli
bilgini Prof. Dr. Metin And’ın (19272008) aramızdan ayrılışlarını sizlerle paylaşmıştık. 81. sayıda Türk
Halk Edebiyatı araştırmalarının seçkin hocası Prof. Dr. Muhan Bali’nin
(1936-2008) kaybını duyurduk. Bitsin
bu yaprak dökümü diye dua ederken Türkoloji dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. İréne Mélikoff’un
(1917-2009) ölüm haberini aldık. Ne
yazık ki acı haberlerin sonu gelmedi.



Öyle bir haber aldık ki, bu haber bize
“Acırım yiğit iken ölenlere/Göğ ekini
biçmiş gibi” dizelerini söyletti Yunus
Emre’nin. Sonra Anadolu insanının
“sıralı ölüm” dileğini hatırladık. Prof.
Dr. Gürbüz Erginer (1945-2009) ne
sıraya uydu ne sözünde durdu. her
şeyi yarım bırakıp ayrıldı aramızdan.
Nail Tan, İréne Mélikoff; Tuba Saltık
Özkan, Gürbüz Erginer hakkındaki
duygularımıza tercümanlık etti.

PROF. DR. GÜRBÜZ
ERGİNER ARMAĞAN
SAYISI
Millî Folklor Dergisi, beklenmedik
bir zamanda aramazdan ayrılan değerli halkbilimci, Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürbüz
Erginer için bir armağan sayı hazırlamaya karar vermiştir. Bildiğiniz üzere,
Dergimizin 2009 yılının Aralık ayında
çıkacak olan 84. sayısı Prof. Dr. Bilge
Seyidoğlu ve 2010 yılının Mart ayında
çıkacak ilk sayısı ise Prof. Dr. İlhan
Başgöz Armağanı olarak daha önceden planlanmıştı. Dergimizin armağan sayıları Kış sayısından Bahar
sayısına alması nedeniyle Prof. Dr.
Gürbüz Erginer Armağanı 2011 yılının Bahar sayısı olacaktır. Bu duyuru
Armağan sayıya katılmak isteyenlere
çağrı niteliğindedir ve başka bir yöntemle dergimiz Armağan sayılara yazı
talebinde bulunmamaktadır.

http://www.millifolklor.com

BİLGE SEYİDOĞLU
ARMAĞANI
Millî Folklor’un 84. sayısı daha
önce duyurduğumuz gibi Bilge
Seyidoğlu Armağanı olarak yayımlanacaktır. Armağan sayılarda yayımlanacak “öz”lü yazıların tamamının her
bakımdan diğer yazılar gibi hakemlik
süreçlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu nedenle Seyidoğlu Armağan
sayımıza katılmak isteyenlerin hakemlik süreçlerinin tamamlanmasına izin
verecek şekilde yazılarını göndermeleri gerekmektedir.

İLHAN BAŞGÖZ ARMAĞANI
84. sayının Bilge Seyidoğlu
Armağanı olarak yayımlanmasıyla
birlikte, armağan sayıları Bahar aylarına alacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda 2010 yılının ilk
sayısı olan 85. sayı halkbilimi çalışmalarının saygın isimlerinden İlhan
Başgöz’e Armağan edilecektir.

YAYIN İLKELERİMİZ VE
YAZILARINIZ
Bilindiği üzere 21 Şubat 2009
tarihli genişletilmiş dergi toplantısında aldığımız kararlar sonucu Yayın
İlkelerimizde önemli değişiklikler
yaptığımızı 81. sayımızda duyurmuştuk. Dergimize yazı gönderen değerli
yazarların bu ilkelere uymaları gerekmektedir. İlkelere uymayan yazılar
için herhangi bir değerlendirme süreci başlatılamamaktadır. Bu nedenle
yazılarınızı Yayın İlkelerimizi dikkate
alarak hazırlamanızı bir kez daha

http://www.millifolklor.com

hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca, yazılarınızı dergimizin kullanmakta olduğu
e-mail adreslerinden yalnızca birine
göndermenizi rica ediyoruz. Dergiye
yazılarınız ulaşınca size “alındı” notu
gönderilecek ve inceleme süreci başlatılacak ve hakem raporları doğrultusunda sizinle temasa geçilecektir.
Yazarlarımızın İngilizce özet konusunda 150-200 sözcük kuralına uymalarını ve özetlerini mümkünse ana dili
İngilizce olan birine kontrol ettirmelerini öneririz. Ayrıca dergimiz 2010
yılının ilk sayısından itibaren makalelerin hacminde en fazla 15 sayfa ve/
veya 5.000 sözcük kuralı getirmiştir.
Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.
e-millifolklor
Dergimizin
Türk
Dünyası
Halkbilimi Dergisi alt adıyla çıktığı
14. sayıdan başlayarak bütün sayılarının elektronik ortamda okunurluğunu
sağlama çalışmamız sürmektedir. Bu
kapsamda 14-16. sayılar elektronik
ortama konulmuştur. Kısa bir zaman
içinde 17-45. sayıları da sizlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.
Dergimizin basılı hali meraklıları
için devam ederken, elektronik ortamda dizilen bütün sayılara internetten
ve dünyanın her yerinden erişimi sağlamamız ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğümüzü artırmıştır. Bu
kapsamda 01 Ocak 2008-01 Haziran
2009 tarihlerinde dergimiz 29.000 kişi
tarafından ziyaret edilmiştir.
83. sayıda görüşmek üzere.
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni



